4a JORNADA.. AIGUA, COMUNITAT I SOSTENIBILITAT
SOSTENIBI
Aliances Ambientals. Diàlegs / taules del Tercer Sector
Dia: Dimarts 1 de desembre de 2020. Horari de 5 a 2/4 de 7 tarda
Realitzat
tzat en el marc d’activitats de:
de La Casa
a de l’Aigua de Trinitat Nova del
Districte de Nou Barris a la ciutat de Barcelona.
Amb el suport de: Vitae Kombucha
_______________________________________________________________

Inici obertura / Contextualització
Moderador: Aquesta és la quarta edició de: Aliances ambientals, que la
Fundació Vincles i la SCEA Societat Catalana d’Educació Ambiental, han portat
a terme. A les tres anteriors sessions s’ha parlat de:
- Biodiversitat
- Crisi climàtica
- Economia circular
I avui de L’Aigua,, comunitat i sostenibilitat
sosten
Aquestes jornades tenen per finalitat presentar accions i propostes d’acció per
afavorir aliances. L’Objectiu núm 17 dels ODS Objectius de Desenvolupament
Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Per posar-nos
nos en context
El 15 de gener de 2020 la ciutat de Barcelona declara l’emergència climàtica i
accelera un seguit de canvis que comprometen a tots els agents de la ciutat.
Les evidències científiques irrefutables i els efectes de la crisi climàtica global
que ja estem patint
int ens porten a actuar de manera urgent i contundent.
Diu la mateixa declaració
Amb la crisi climàtica, la manca de recursos hídrics, típic de les zones
mediterrànies s’agreujarà. Per a l’any 2050 es preveu la necessitat de
recurs addicional d’aigua potable de 18 hm3/any per a la ciutat de

Barcelona. El Pla Clima, preveu reduir el consum d’aigua potable
domèstic fins a 100 l/hab./dia.
Ara a l’àrea metropolitana està entre 104 i 120 l/hab. Es preveu un
increment de les pluges intenses, es produiran més desbordaments de la
xarxa de clavegueram, així com abocaments puntuals d’aigua sense
tractar al mar. A més a més, l’increment del nivell del mar pot suposar la
pèrdua o reducció de part de les seves platges. De fet, els estudis
mostren la pèrdua d’una part important de la platja de Sant Sebastià a
finals de segle. Necessitem una ciutadania més resilient que sàpiga
adaptar-se,
se, i sigui proactiva amb un consum més eficient, i emetent als
usos abusius o maldestres d’aquest recurs i dels valors ecosistèmics que
ens aporta.

PONENTS (presentació)
Annelies Broekman
Enginyera i Doctora en economia agrícola i Màster en Gestió de l’Aigua
(CREAF/UAB). Excusa la seva absència.
Ens parlaria de La seva participació en del grup de treball tècnic per estudiar
la hidrologia del Montseny (aigua en alta “origen”), que Les dinàmiques
hidrològiques son molt complexes i falta molta informació per una correcta
gestió dels recursos hídrics. No es una tasca
tasca gens fàcil i que els gestors
necessiten de la implicació dels investigadors, dels sectors econòmics i de la
ciutadania en general per aconseguir-ho.
aconseguir

Joaquim Calafí
Director de l’Àrea de Serveis Tècnics del Consorci del Besòs. Arquitecte i
Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, membre de Barcelona Ens
Regional, Agència de Desenvolupament Urbà.

Marc Ordeix
És doctor en Gestió Forestal i del Medi Natural, llicenciat en Biologia, diplomat
en Tecnologia de l’Aigua, màster en Conservació de la Natura i Recursos
Naturals i màster en Gestió i diversitat de flora i fauna. és coordinador del
Centre d’Estudis els Rius Mediterranis, actualment associat a la Universitat de
Vic - Universitat Central de Catalunya i Codirector de la Càtedra de l’Aigua,
Natura i Benestar (ECCVic-UdG)
(ECCVic

Quim Pèrez
Portaveu de la Plataforma Aigua és Vida, d’Ecologistes en Acció

PONENTS (ponències)
(ponències
Joaquim Calafí
Ens parla de : El que representa el gran repte de gestió, de coordinació i de
governança de les vores del Besòs, que estan compartides per 4 municipis i 22
barris que es recull a l’Agenda Besòs. El Consorci del Besòs va encarregar a
Barcelona Regional la redacció d’un document de criteris per a les vores del
Besòs, focalitzat en el seu marge dret, d’on sorgeixen
sorgeixen 13 projectes en el marc
de quatre línies d’actuació estratègiques.

La llera del riu Besòs és un àmbit urbà molt pressionat. L’objectiu del projecte
Besòs Saludable era evitar els problemes de vulnerabilitat davant el canvi
climàtic i buscar elements perquè el riu sigui un refugi climàtic.. Es pretén doncs
dur a terme una renaturalització, és a dir, posar elements que potenciïn la
biodiversitat, que ara n’hi ha poca, diversificant
ersificant hàbitats i espècies en una
superfície total de 88,52ha per passar del concepte de jardí a infraestructura
verda.

Hem d’entendre que, salut, resiliència i cohesió social són tres eixos que han
d’anar cohesionats pel benefici de tots.

S’han buscat espais d’oportunitat per dur a terme actuacions de millora. No
hem pogut actuar en tots els espais perquè n’hi ha de molt maltractats en quan
a biodiversitat, perquè són espais sense ús i pendents d’intervenció però que
de moment no s’hi pot actuar.
actuar S’han caracteritzat uns 26 espais i de cada un
s’ha fet una fitxa on s’especifica les actuacions concretes a dur a terme.

Una altra proposta dins el projecte són nous carrils bici. Actualment els carris
es troben a les vores del riu i això el fa
f un espai encara més massificat.
massificat La idea
és ampliar zones de connexió a partir de carrils bici fora del riu i que alhora
connecti les dues ribes ja que actualment només hi ha tres ponts per a
vianants.. El projecte implica 9 nous trams de carril bici i tots acompanyats
acompany
de
zones verdes. Es durà a terme un prova pilot per posar vegetació als murs de
formigó i evitar així la radiació tèrmica que generen a les ribes recuperades.
recuperades

Marc Ordeix
Ens parla de: Els rius, les seves característiques tan especials i el seu paper
com a àrees de refugi, alimentació i corredors ecològics, ajuden a enfocar
íntegrament la gestió del sòl i la planificació estratègica adequada del territori.
El nostre paisatge fluvial, generant beneficis socioeconòmics múltiples per a la
població y per a la natura, ja és una infraestructura verda europea essencial.
Europa considera que invertir en infraestructures verdes té una lògica
econòmica. També ens pot fer esment de la Càtedra de l’Aigua i les línies de
treball sobre el patrimoni natural, territori
ter
i biodiversitat.

Des del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis treballem en temes de recerca,
custodia del territori i conservació de medis naturals.

La meitat dels humans no tenen accés al sanejament de l’aigua i una quarta
part tampoc té accés a l’aigua potable.

En el nostre país, la problemàtica en relació a l’aigua és que cada dia en tenim
menys. El projecte Live--Medacc va analitzar els últims 60 anys i es constata
que hi ha una
a disminució d’entre el 30%
30 i el 60% de quantitat d’aigua circulant
pel riu. Les causes són:
- Canvi d’ús i d’espais
- La temperatura va augmentant
- Pèrdua progressiva de la biodiversitat, sobretot en quan a la fauna
relacionada amb l’aigua (peixos, amfibis, etc). Cal recuperar doncs la
biodiversitat de l’aigua.

Què ha de tenir el riu perquè hi hagi biodiversitat? Aigua, però sobretot
substrat, és a dir estructura (pedres, còdols, rocs, grava, etc).
La biodiversitat canvia en funció del tram del riu.
riu. Hi trobem vegetació i fauna
diversa i tots hi tenen la seva funció. Hi ha animals que viuen o crien a l’aigua
però n’hi ha que la fan servir com a connector ecològic, de refugi, de font
d’aliment o de regulador climàtic.
En els entorns més contaminats hi ha menys riquesa d’espècies. Els
macroinvertebrats, les algues o els peixos ens fan d’indicadors i ens diuen
quina és la qualitat de l’aigua.

Com més complex és el riu i el seu entorn, més ric és i per tant hem de
restaurar
ar la connectivitat fluvial, vegetació i per tant més biodiversitat. Això es
pot fer de moltes maneres, des de l’administració o des del voluntariat social.

Les propostes que es duen a terme des de la Càtedra de l’Aigua per potenciar,
conservar i difondre
re el valor del patrimoni natural de les Guilleries són:
- Promoure la recerca i la transferència, per millorar la gestió territorial a través
de beques i premis de recerca.
- Divulgar el coneixement amb activitats formatives i jornades de divulgació.
- Promoure
omoure i potenciar el turisme sostenible i l’ecoturisme..
Alguns exemples concrets són la convocatòria pels ajuts a un treball de recerca
per estudiants de batxillerat. L’any passat es va atorgar a un treball sobre les
fonts del territori i aquest any han anat per tot el tema de les plantes
embotelladores i els plàstics que necessiten per a comercialitzar l’aigua.
l’aigua
Aquest és el segon any que es dóna el premi
premi de recerca Guilleries a persones
que fan el doctorat o investigadors
inv
sèniors.. L’any passat va ser per un grup de
recerca que va trobar la presència del gat salvatge o l’isard, i aquest any es
dóna a un grup que treballa en un projecte sobre la capacitat de càrrega de l’ús
recreatiu de rius i rieres.
I en quan a turisme
urisme sostenible, s’ha potenciat molt la ruta de la riera d’Osor i la
promoció i coneixement de les fonts.

Quim Pèrez
Ens parla de: La declaració de la primera Àgora dels Moviments
Socioambientals del Besos (composada per una quarantena d’entitats i/o
grups) vers
ers un acord social per l’aigua davant el canvi climàtic, en defensa dels
nostres rius i aqüífers, i d’una gestió pública i democràtica de l’aigua;
renaturalitzem la Conca del Besòs (doc a l’annex).

Des de la Plataforma Aigua és Vida i Ecologistes en Acció la seva
eva preocupació
és enorme perquè fa pocs dies va sortir l’esquema provisional de temes
importants, on s’ha detectat que el 62% de
de les masses d’aigua no es troben en

bon estat ecològic amb nombrosos impactes ambientals però principalment
pri
pel
mal estat dels aqüífers o per cabals ecològics que no s’estan complint.

Al tram baix de l’Ebre hi ha nombrosos regadius i el Delta està en risc perquè
no arriba prou aigua ni prou sediments. El pla hidrològic no dóna solucions i a
mes hi ha la planificació de fer més regadius.

Des dels moviments socials també hem estat molt implicats amb la gestió
urbana de l’aigua, el dret humà a l’aigua i el sanejament. A l’àrea metropolitana
de Barcelona hi ha una empresa mixta on hi ha costos no directes
direct de l’aigua.
És una zona amb alta densitat de població, hi trobem el 42% de la població de
tot Catalunya en el 2% del territori i encara hi ha projectes per créixer més.

Diversos moviments socio-ambientals
socio ambientals de la Conca del Llobregat i del Besòs
s’estan

organitzant
rganitzant

per

intentar

impedir

els

creixements

urbanístics

insostenibles que afecten directament a la qualitat de l’aire, el sòl, els rius,
mars, etc.
Es va celebrar
ar l’Àgora del Besòs amb unes 40 organitzacions on es va acordar
una declaració fent aquest diagnòstic i es demanava una moratòria urbanística i
es renaturalitzés la Conca del Besòs (declaració en document adjunt).
adjunt) El 4
d’octubre d’aquest 2020 van presentar un projecte de renaturalització pel Besòs
inspirat amb el procés que es va dur a terme al riu Manzanares.

Tenen una plataforma
forma des d’on participen i cooperen per la gestió urbana de
l’aigua, ja sigui abastament com sanejament. S’inspiren en París i creuen que
els diversos actors han de conèixer quin és l’estat de l’aigua.
La gestió de l’aigua a l’Àrea Metropolitana no és del
del tot clara. A la ciutat de
Barcelona es van dur a terme 75.000 talls d’aigua i després van fer una ILP, i
ara gràcies a la llei 24/2015, abans de tallar l’aigua s’ha d’informar als serveis
socials i aquests decideixen si es pot o no tallar l’aigua d’aquella
d’aquella família. Durant
l’estat d’alarma del Covid-19
Covid 19 es van prohibir els talls d’aigua, llum i gas, igual

que els desnonaments, però ara les empreses poden tornar a tallar l’aigua i a
més a més el cost de disposar d’aigua
d
s’ha apujat un 4%.
Exposen que es mostren preocupats pels fons econòmics que han d’arribar
d’Europa i perquè la nova normalitat no comporti més pobresa.

TORN DE PREGUNTES

Públic: Valoreu l’impacte humà de la freqüentació a rius. Com es pot orientar o
quines mesures es poden adoptar?

Marc Ordeix
Hem de deixar que el ciutadà s’acosti al medi encara que a vegades el
malmetem una mica, perquè a la llarga aporta beneficis per fer que la gent
estimi els rius
us però sense massificar-ho,
massificar
en ocasions costa trobar el límit. El
projecte de recerca que recolza aquest any la Càtedra de l’Aigua precisament
vol quantificar quin és aquest impacte humà a rius i rieres per poder trovar-ne
trovar
possibles actuacions.

Públic: En quan als estudis d’impacte ambiental en
en relació a l’aigua, costa
trobar hidròlegs que es “mullin” sobre si és pot fer o no una obra d’extracció
d’aigua, sobre l’ampliació
ampliació o servei que utilitza l’aigua per finalitats comercials.
Per altra banda són estudis costosos econòmicament. Com han de ser aquests
estudis i qui els ha de fer per saber quin impacte ambiental hi ha,
ha i si es pot fer
o no?

Quim Pèrez
L’impacte ambiental de les activitats econòmiques i empresarials com
embotelladores són greus. A part d’agafar aigua de les parts altes, moltes

vegades es troben dins d’Espais Naturals Protegits,, on s’han de construir
carreteres, etc. Recentment, a la capçalera del Duero a León, vam aconseguir
aturar una activitat d’aquest
d’aqu
tipus pel seu impacte.

Per altra banda, a Barcelona tenim dubtes sobre si podem fer campanyes per
potenciar l’aigua d’aixeta per ús de boca per no conèixer la seva qualitat.

Marc Ordeix
No és fàcil, però hi ha uns límits a partir dels quals es inassumible,
inassumible, per exemple
ningú pot assumir que una captació permeti que una espècie desapareix.
Els rius i rieres tenen una oscil·lació pròpia del clima Mediterrani i estan
influenciatss pel canvi climàtic i usos del sòl, per tant cada vegada hi ha menys
regularitat
tat en l’aigua que corre pel riu i per això cada vegada són més delicades
les captacions d’aigua superficial o del subsòl.
En quan al cabal ambiental, no està justificat enlloc que només amb un 10% del
cabal del riu totes les espècies puguin viure bé en el seu hàbitat. Això depèn
del tram del riu, hi ha trams de riu que si no tenen el 60% se’n van a norris, i
n’hi ha que necessiten un 30%, depèn.
El límit de les captacions és difícil de saber però s’ha de preservar un mínim de
manteniment per les necessitats
necessi
de l’ecosistema. A la riera major ja estem en
aquest límit.
públic: El transvasament d’aigua del Ter per aigua de boca per Barcelona
fins quan ha de continuar?

Moderador: Tres preguntes per tots els ponents:
1. L’ONU estableix que 50-100l
50
d’h2o per dia i persona. Hi estem arribant
perquè les persones hem reduït un 25% respecte el que gastàvem abans,
però podrà l’agricultura, l’oci, la industria, els serveis fer el mateix?
2. L’aigua bruta depurada ja dues o tres vegades pot mantenir la
biodiversitat?
3. Quines són les 2 o 3 accions necessàries i principals des del vostre punt
de vista per garantir la disponibilitat d’aigua al riu, disponibilitat per l’ús
d’aigua de boca i tots els seus usos i garantir també la biodiversitat?

Joaquim Calafí
La part baixa del riu és molt vulnerable, ens arriba poca aigua de cabal natural.
Un exemple n’és l’incendi de Montornès quan gairebé ens quedem sense riu.
Per mi les prioritats són disminuir la gran vulnerabilitat del Besòs, i millorar el
sistema de sanejament perquè en episodis grans de pluja el riu queda molt
malmès pels sobreeixidors.
sobreeixidor
Caldria buscar un sistema per frenar tot el que arriba al riu i mar però tot això
és molt costós.

Marc Ordeix
En relació a la primer pregunta, la indústria jo crec
crec que ha fet la seva feina, ha
reduït molt els seus consums, l’estalvi es semblant a l’estalvi que fa la gent a la
seva llar. L’agricultura i la ramaderia no, tenen una feinada espectacular, fins al
moment no paguen cànons que si paga ja la industria.

En quant a si és possible el manteniment de la biodiversitat un cop
co l’aigua ha
estat reutilitzada unes quantes vegades en tenim un exemple al Besòs. A
l’entorn de Granollers hi ha molta biomassa i si no és el què hi hauria d’haver
s’hi acosta molt. Segur que es pot millorar però encara que l’aigua hagi passat
tres o quatre vegades per una depuradora encara permet que hi hagi molta
biodiversitat i vida.
Hem d’anar cap a la reutilització de l’aigua, i això servirà per reduir la desviació
de l’aigua del Ter cap a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Hi ha un acord de
govern que diu justament això, que es reduirà la derivació d’aigua a partir
d’utilitzar l’aigua més d’una vegada i de la dessalinització d’aigua del mar,
mar cosa
que ja no veig tant clara.

En quant a la prioritat,, hauríem de pensar més amb el tercer món i que arribi
l’aigua a tot arreu, pensar amb el sanejament a entorns més rurals i pensar
amb la renaturalització dels rius i millorar els boscos de ribera per millorar la
qualitat de l’aigua.

Quim Pèrez
Jo destacaria incloure a la llei el dret humà a l’aigua i al sanejament perquè
normativament no existeix i per això es pot tallar l’aigua a les persones.
Que el tercer pla hidrològic que s’ha d’aprovar el 2021 sigui un bon pla i es
compleixi.

També és una prioritat tractar la contaminació dels aqüífers per purins i un bon
sanejament, ja que per exemple la depuradora de Sant Adrià del Besòs no té
un terciari. I relacionat amb això, s’haurien de prendre mesures per minimitzar
l’impacte de la massificació
massificac a l’Àrea Metropolitana.

La indústria i la ciutadania ha fet els deures en quant a reduir el consum d’aigua
però encara es pot fer més, ja
j que hi ha diferències en quan al consum en
funció de qüestions socials i econòmiques, per exemple a Sant Cugat gasten
ga
més aigua que a Santa Perpetua.
L’agricultura ha de prendre mesures urgentment i la ramaderia també, tot i que
ja s’han fet intents. L’Agència Catalana de l’Aigua ha fet propostes perquè la
indústria del porcí pagués l’aigua però no s’acaba de portar a terme.
Les dejeccions dels porcions amb aigua contamina més el sòl i els aqüífers.

Públic: Als països Nòrdics són molt més estrictes en el control de les aigües
residuals dels habitatges i moltes llars opten pels WC secs. Aquí passaria el
mateix sí hi haguessin aquests controls?
Hi ha prou lleis o sancions per regular l’ús de l’aigua que gastem o per la
protecció dels animals?

Marc Ordeix
Hi ha moltes espècies protegides, com el Bernat Pescaire, que no es poden
caçar. Els agents rurals fan la seva feina però el millor policia hauria de ser un
mateix.

Joaquim Calafí
Veig difícil que s’instal·lin WC secs. Es va provar de controlar les aigües grises
de les cases però això t’he un cost i l’acabava pagant aquells que ho volien
controlar i fer-ho bé. No és un problema tecnològic sinó que la gent no té
aquesta cultura i serà complicat poder aplicar-ho.
aplicar
Per a la conscienciació de la gent en quant a la regulació de l’aigua també va
ajudar el fet que hi hagués sequera i la gent tingués por a quedar-se
quedar
sense
aigua. Va fer més la por a quedar-se
quedar se sense aigua que la pròpia conscienciació.
Quim Pèrez
Legislació n’hi ha força però faltaria que s’acabés de complir,
complir potser
augmentant les sancions,
sancions per desgràcia, hi ajudaria.

Coincidim en que s’ha de continuar treballant el l’acció pública i
col·lectiva i la conscienciació, més programes d’educació,
ació, divulgació i
informació perquè la societat vagi canviant i incorporant nous comportaments
per reduir la petjada hídrica, no només quan el perill és imminent.

_______________________________________________________________
___________________________________________________________

AGRAïM LES VOSTRES APORTACIONS I A LA PARTICIPACIÓ DE TOTS I
TOTES ELS QUE ENS HEU SEGUITS
SEG
EN AQUESTA SESSIÓ.

Moltes gràcies a tots.
Podeu accedir al vídeo de la jornada:
https://youtu.be/H8w7uQbgwWg

Al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de
España, els Departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Indústria i de Salut de la Generalitat de
Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,el Consorci del Besòs,
els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac
i Badalona:

Declaració de la primera Àgora dels Moviments
Socioambientals del Besòs
Vers un acord social per l'aigua davant el canvi climàtic, en defensa dels
nostres rius i aqüífers, i d'una gestió pública i democràtica de l'aigua;
renaturalitzem la Conca del Besòs
El passat dissabte 14 de novembre es celebrava la primera Àgora dels Moviments
Socioambientals del Besòs per denunciar que a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
patim greus problemes de sanejament de l’aigua i degradació dels ecosistemes
associats al riu Besòs.
La construcció massiva a les conques del Besòs i del Llobregat -aprovada al Pla General
Metropolità franquista de 1976 i que continua amb la mateixa inèrcia creixentista fins a dia
d’avui- ha comportat que el sanejament de l’aigua de l’AMB sigui insuficient amb les
infraestructures actuals. Les deficiències es fan especialment paleses els dies de pluja,
quan les depuradores sovint col·lapsen i les aigües contaminades, amb fecals i sòlids grans
de tota mena, s’estenen per la conca i a través de sobreeixidors són abocats al mar sense
tractament adequat.
El 2010 les Nacions Unides van reconèixer El Dret Humà a l'Aigua i el Sanejament (DHAS).
Aquest dret contempla 5 dimensions que s'han de respectar pel seu gaudi: accessibilitat,
disponibilitat, assequibilitat, qualitat i adequació cultural. A l'AMB, l'empresa gestora del cicle
integral de l’aigua, Aigües de Barcelona -controlada per la multinacional Agbar/Suezvulnera la dimensió de qualitat relativa al dret al sanejament. A les conques del Besòs i del
Llobregat patim episodis de contaminació de les masses d'aigua natural per culpa d'un
sistema de sanejament molt insuficient, amb conseqüències desastroses pels ecosistemes.
L’empresa inverteix en grans campanyes publicitàries anunciant l’eficiència de la seva
gestió, però la realitat és que en ple segle XXI a l’AMB no comptem amb una xarxa de
clavegueram dual que separi les aigües de pluja de les residuals. El sistema unitari actual
no respon a les necessitats de sanejament i qualitat del servei. L'obsolescència o
infradimensionament del col·lector-interceptor de Llevant, del Barcelonès Nord, provoca
vessaments d’aigües fecals a mar cada cada vegada amb més freqüència, i que son visibles
sense haver plogut. A tot això, cal sumar l’impacte econòmic i ambiental de les enormes
pèrdues de la xarxa d'aigua potable. Al Besòs, l’empresa tampoc inverteix en
infraestructures. Les depuradores no tenen un sistema terciari de depuració i l’estació de
bombament de la desembocadura del Besòs no compta amb un sistema de desodorificació.
Tots aquests problemes se sumen a la sobreexplotació i contaminació dels aqüífers amb
purins, pesticides i fertilitzants, a la contaminació fecal per les filtracions del clavegueram i

als desastres ecològics que suposen els vessaments industrials puntuals com el causat per
l’empresa DITECSA SA, a Montornès del Vallès el desembre de l’any passat. L’Àgora
denunciem els vessaments d’aigües industrials al riu Besòs procedents de la Central
Tèrmica de Cicle Combinat (Endesa Generación SA) i la incineradora TERSA, que
arrosseguen biocides, greixos, dissolvents, desincrustants i agua de refrigeració de les
escòries, amb una temperatura i un pH que afecten greument la qualitat química i biològica
del tram final del riu.
Per tot plegat, l’Àgora del Besòs instem a totes les administracions competents a prendre
totes les mesures que estiguin al seu abast per tal d’evitar la contaminació constant de
les aigües del Besòs, dels seus aqüífers, de les aigües litorals i platges, de la
contaminació atmosfèrica, dels sòls i ecosistemes associats.
Els instem, també, a la implementació d'una moratòria urbanística per tal d'aturar la
imminent proliferació de promocions que impliquen un creixement desmesurat i comporten
uns increments de la incapacitat de sanejar les aigües, de la contaminació atmosfèrica, de
la impermeabilització del sòl i de la destrucció dels espais públics i naturals. L’única actuació
acceptable és la renaturalització de la conca del Besòs. Cal tenir en compte que el riu
Besòs no pot cumplir la funció subsidiaria d’espai verd i esbarjo de qualitat, que la
ciutadania no troba a les seves ciutats per la priorització de la promoció immobiliària sobre
la preservació dels espais verds de qualitat que garanteixin la biodiversitat i un ambient
saludable, i que conformin una barrera natural que contraresti la contaminació urbana que
patim.
Fem una crida a les forces polítiques que ens governen perquè facin tot el possible per
incorporar a la legislació catalana i estatal normatives que evitin falsedats, tan perilloses per
al medi ambient, com la promoció de tovalloletes incorrectament qualificades com a
“biodegradables” o la fabricació de productes de plàstic d’un sòl ús. És imprescindible aturar
el consum desenfrenat davant la incapacitat de gestionar les tones i tones de residus que
causen la contaminació de l’aire, del sòl, dels rius i del mar.
Finalment, l’Àgora del Besòs anunciem l’inici d’un procés, de la mà dels grups
socioambientals de la Conca del Llobregat, per a la celebració d’un Parlament Ciutadà
Metropolità com a eina d’incidència metropolitana. L’objectiu és la validació de propostes
que instin les administracions competents a prendre les mesures necessàries envers la
justícia social i la regeneració ambiental i ecològica de les zones humides, dels marjals, dels
aiguamolls, dels boscos de ribera i dels aqüífers, que tan urgentment requereixen la conca
del Besòs, la conca del Llobregat i el Pla Metropolità de Barcelona.
Totes aquestes demandes les fem avui, 19 de novembre, Dia Mundial del Sanejament de
l’Aigua. Data clau per conscienciar sobre la importància del sanejament de l’aigua. Avui dia,
2.300 milions de persones no tenen accés a serveis bàsics de sanejament. Uns 1.000 nens i
nenes moren cada dia per la falta d’aigua potable i d’un sanejament adequat.
Entitats i organitzacions que firmen la declaració:
● Aigua és Vida
● Aire Net
● Associació per la defensa del Corredor-Montnegre i el Baix Montseny
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Associació de Persones afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals i altres
Síndromes de Sensibilització Central (APQUIRA)
Associació Veïnal Sant Joan Baptista
Associació de Veïns i Veïnes del barri del Besòs
Associació de Veïns i Veïnes del barri del Maresme de Barcelona
Associació La Xopera de Sant Fost de Campsentelles
Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres
Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf (APMA)
Ateneu de Gallecs
Badalona Mar
Badalona pel Clima
Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS)
Ecologistes en Acció
Espai Besòs
Els Verds de Badalona
Federació d’Associacions de Veïns i veïnes de Santa Coloma de Gramenet (FAVGram)
La Horda
La Forja Badalona
La Marea Verde SAB
Mollet pel Futur
Montcada Som-Rius
Montgat Net
Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica a l’AMB
Parlament Ciutadà
Platoniq
Plataforma d’Entitats i Veïns/es de la Mina
Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC)
Plataforma per la conservació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià
Plataforma Tanquem Can Mata
Plataforma per a la Defensa de Gallecs
Rebel·lió o Extinció Gramenet
SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet
Stop Crematori SAB
Taula de l’Aigua de Mollet
Viu la Riera
Salvem el Calderí

Per més informació, contactar amb:
Alex Ovejero (La Marea Verde SAB) 637 181 389
Eva Marquez (Badalona Mar) 654 75 78 22
Silvina Frucella (AireNet) 634 60 88 97
Dante Maschio (Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica) 640 79 70 90

